Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 23 dias do mês de Março de dois mil e quinze. Nesta cidade de Manicoré-Am, no Prédio
Próprio do Poder Legislativo Municipal, Governador José Lindoso, na Sala das Sessões,
Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, às 08h00, o Sr. 1º Secretário: Helton Rodrigues
Paes, fez a chamada dos Vereadores, apenas estando presentes até o momento, o Ver.
Markson Machado Barbosa, Nara Nídia Bentes da Silva e Luzinei dos Santos Delgado. As
08:15 foi feita a 2ª chamada dos senhores Vereadores, O Sr. presidente: Roberval Edgar
Medeiros Neves, 2º vice presidente Michel David Pinto Breves, 1º Secretário: Helton
Rodrigues Paes, 2º Secretário: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça
de França, Eldamiro das Neves Gomes, Markson Machado Barbosa, Zulândio Evaristo da
Cunha Galdino, Nara Nídia Bentes da Silva, Luzinei dos Santos Delgado e Manuel Sebastião
Pimentel de Medeiros. Com suas falta justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira e Mário
Ruy Lacerda de Freitas Júnior. A seguir o senhor presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves,
invocando o nome de Deus registra o número legal e de acordo com o que dispõem os
artigos 130 caput e 131, § 1º, do Regimento Interno da Casa em vigor, declara aberta a
presente Sessão Ordinária. PEQUENO EXPEDIENTE: leitura da ata 11ª sessão ordinária, que
foi aprovada com adendo dos Ver. Luzinei e Ver. Markson. Expedientes: Recebidos e
Expedidos. Recebidos. Of. Nº 001/2015 da Eletrobrás, Of. Cir. Nº 003/2015 – SEMAPA, Of.
Nº 010/2015 – NESMANI/UEA, Of. Nº 010/2015 Centro Juvenil Salesiano. Of. 010/2015
da Embratel. Of. Nº 018/2015 da Secretaria de Administração, Of. Nº 021/2015, da
Eletrobrás, Of. Nº 024/2015 – SEMCULT, Comunicado do FNDE, informando a
liberação de recursos do Programa PDDE para as Associações de Pais e Mestres
das Escolas Estaduais e Municipais. Expedidos. Of. Cir. Nº 020/2015/GP, Of. Cir. Nº
021/2015/GP, Of. Cir. Nº 022/2015/GP, Of. Cir. Nº 023/2015/GP, Convite da Câmara
Municipal de Manicoré, Of. Cir. Nº 015/2015, enviado aos seguintes órgãos, diretor do
Centro Juvenil Salesiano, Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas e ao Governo
do Estado do Amazonas, Of. Circ. Nº 016/2015, enviado aos seguintes órgãos, MD. Chefe em
Exercício da Agência do IBGE em Manicoré, DD. Prefeito Municipal de Manicoré, MD.
Secretario Municipal de Infraestrutura do Interior - SEINFRA, DD. Superintendente do INCRA
no Amazonas, a Fundação do Amazonas Sustentável – FAZ, Centro Estadual de Unidade de
Conservação - CEUC, Secretaria de Políticas Fundiárias do Estado do Amazonas – SPF e ao
Presidente do Conselho Deliberativo da RDS do Rio Madeira, Of. Nº 067/2015/GP, Of. Nº
069/2015/GP, Of. Nº 079/2015/GP, Of. Nº 075/2015/GP, Of. Nº 076/2015/GP, Of. Nº
077/2015/GP, Of. Nº 078/2015/GP, Of. Nº 081/2015/GP, Of. Nº 082/2015/GP, Of. Nº
083/2015/GP, Of. Nº 101/2015/GP. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. GRANDE
EXPEDIENTE: Foram inscritos para o grande expediente: Ver. Manuel Sebastião Pimentel de
Medeiros, Markson Machado Barbosa e Luzinei dos Santos Delgado. 1º Orador: Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros, cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores os
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servidores desta Casa e todo o público presente agradece a Deus por mais um dia de
trabalho. Fala sobre a enchente do ano passado que causou danos muito serio em nosso
Município, fala que Ver. Bombom se preocupou com isso este ano e já enviou um
requerimento a SEMAPA e o IDAM para ver essa situação e fazer o levantamento dessa
questão da enchente antecipadamente do Município de Manicoré, fala que os vereadores
foram convidados para uma reunião com a Secretaria de produção e com IDAM e diz que
não conseguimos chegar ao local devido a falta de comunicação, fala que tanto o IDAM
quanto a SEMAPA vem monitorando a enchente do Rio Madeira em nosso Município, diz
que vê a preocupação da secretaria em relação ao monitoramento da enchente do rio
madeira no município. Diz que esteve na zona rural, verificou que em algumas comunidades
já estão alagadas, cita como exemplo a comunidade de Pau Queimado e Sururu. Diz que na
comunidade Boca do Jauarí faltam poucos centímetros para a água atingir a Escola do
Estado. Diz que o município tem poucas condições financeiras para resolver o problema da
população atingida pela enchente. Na oportunidade apresenta indicação 004/2015 de sua
autoria. Assunto. Indicar a OI/TELEMAR o Conserto do Orelhão da comunidade de Bom
Suspiro, Margem Direita do Rio Madeira e passa a ler as justificativas. Pede que o mesmo
seja encaminhado a OI Telemar, ao Presidente da Comunidade de Bom Suspiro e ao Gestor
da Escola Álvaro Maria. Indicação 005/2015 de sua autoria. Assunto. Indicar a Prefeitura
Municipal, a Defesa Civil e ao Governo do Estado apoio aos Ribeirinhos, moradores da área
de várzea que já estão sendo atingidas pela enchente deste ano e passa a fazer suas
justificativas. Pede que o mesmo seja encaminhado a Secretaria Municipal de Produção e
Abastecimento (SEMAP), A Prefeitura de Manicoré, ao IDAM, a Defesa Civil do Estado do
Amazonas e ao Governador de Estado. Fala sobre a notificação do TEC/AM, diz que as vezes
o Tribunal pega alguém para servir de bode expiatório, diz que não existe ninguém que se
preocupou tanto com o Portal da Transparência do que o orador. Diz que descobriu agora o
erro do sistema no momento da publicação dos atos do Legislativo. Acredita que o erro está
na AAM e que o TCE/AM não puni a Associação e sim o Gestor. Em aparte Ver. Presidente
Roberval, Fala que só está cumprindo com a determinação do Tribunal. Orador agradece e
incorpora seu pronunciamento, diz que ainda não viu nenhuma prefeitura ser multada por
falta de publicação no Portal da Transparência, mas já viu vários presidentes de Câmaras
serem multados. Em aparte Ver. Bombom fala que quando analisamos a Prestação de conta
da Prefeitura, observamos que o Tribunal simplesmente da parecer técnico, mas não mostra
onde foi o erro do gestor. O orador agradece o aparte e incorpora ao seu pronunciamento.
Conclui com a sugestão ao Sr. Presidente que faça a aquisição de um Grupo Gerador que
atenda a demanda desta Casa, pois presenciou o sufoco que passou os formandos da UEA no
dia da colação de grau. Agradece e finaliza. 2º Orador: Markson Machado Barbosa,
cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores e todo o público presente, agradece a
Deus por mais uma oportunidade de exercer seu trabalho, fala que fez uma viagem na parte
de cima do Rio Madeira, concorda com o Ver. Sabá em relação a preocupação que o mesmo
tem com a enchente do rio madeira, e isso é muito relevante parabeniza pela sua
propositura. Fala que temos algumas comunidades que já foram afetadas pela cheia e temos
que ficar em alerta em virtude dessa situação. Fala sobre a energia, diz que o Ver. Presidente
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Roberval tem razão quando falou que a falta de iluminação tirou o brilho da colação de grau,
e é muito importante em qualquer formatura. Fala que a questão da energia é um problema
sério que vem afetando o nosso Município. Diz que já teve muitos prejuízos com a quebra de
maquinas por conta das constantes quedas de energia e acredita que muitos populares já
tenham sofrido prejuízo. Fala que foi feita a audiência publica sobre essa situação, mas só
resolve naquele momento. Fala que o Governo tem que tomar uma providencia para que se
resolva definitivamente essa questão. Apresenta indicação 002/2015 de sua autoria.
Assunto. Indicar ao Chefe do Executivo Municipal e a SEMINFRA (Secretaria Municipal de
infra – estrutura), providencia na construção da tampa do Bueiro da esquina da Travessa
Pedro Tinoco com a Avenida Getulio Vargas em frente a Escola Hermenegildo de Campos.
Pede com urgência uma forma de sinalização do mesmo para evitar acidente. E passa a fazer
as justificativas. Indicação 003/2015 de sua autoria. Assunto. Indicar ao Chefe do Executivo
Municipal, a Secretaria de Promoção Social, através do setor de cadastro único e Bolsa
Família, ação do Cad-único, no Distrito de Santo Antonio do Matupi, com as atividades de
cadastramento e recadastramento, desbloqueios e reversão de cancelamento das Famílias
beneficiadas que estão dentro do perfil do programa Federal Bolsa Família. E passa fazer as
justificativas. Agradece e finaliza. 3º Orador: Luzinei dos Santos Delgado, cumprimenta o Sr.
presidente os colegas vereadores os funcionários desta casa e todo o público presente,
agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho. Faz um breve
comentário sobre a questão da formatura que se sentiu constrangido por não poder fazer
algo em favor dos formandos em um momento tão importante de suas vidas. Diz que alem
da chuva a energia foi embora antes de começar a formatura e só voltou ao final. Fala sobre
a falta dos agradecimentos em público, comentado pelo Ver. Presidente Roberval, mas que
no seu ponto de vista será formalizado através de ofício de agradecimentos e será
encaminhado a esta casa e pede que fique registrado em ata seus agradecimentos ao Sr.
presidente por sua disponibilidade que teve durante o momento ao sonoplasta. Fala que
enquanto tivermos recebendo energia através de gerador, vamos sempre passar
constrangimentos, pois a vida útil de um gerador é no máximo 05 anos, devido seu
funcionamento ser de 24 horas, fala que a saída seria a energia chegasse através da
hidrelétrica que foi instalado no Estado de Rondônia, diz que embora a energia ser
produzida no Rio Madeira, mas sabemos que é para beneficiar as regiões: sul e sudeste. Diz
que fez uma viagem com a vereadora Nara, Ver. Markson, Ver. Uka Galdino, acompanhado
do Vice Prefeito, visitando as comunidades: Santa Helena, Barreira do Curuça, Pau
Queimado, Boas Novas, Barreira do Capanã e Santa Maria, parabeniza o Ver. Sabá pelo seu
discurso e pela preocupação com os ribeirinhos. Em aparte Ver. Kdé. Fala sobre a questão
da energia sugere que façamos uma solicitação para que Manicoré seja beneficiada na
questão da energia gerada pela hidrelétrica do rio Madeira, fala que temos que fazer nossa
parte. Orador agradece e incorpora seu pronunciamento, fala que estive em uma reunião
em Humaitá, onde foi pedido que todos os municípios fossem atendidos nessa questão.
Apresenta Indicação 005/2015 de sua autoria. Assunto. Indicar na forma Regimental ao
Executivo Municipal a Reforma ou a Construção da Escola Municipal da Comunidade de
Terra Preta do Capanãzinho. E passa a ler e fazer as justificativas. Fala que ouviu o relato de
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comunitários que quando chove os professores liberam os alunos, pois não tem condições
de dar aula naquele local, desde já pede o apoio dos colegas, era o que tinha para o
momento. Agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: indicação
004/2015 e 005/2015 de autoria do Ver. Sabá; indicação 002/2015 e 003/2015 de autoria do
Ver. Markson; Indicação 005/2015 de autoria do Ver. Luzinei. Indicação 005/2015 de Autoria
do Ver. Denilto foi retirada pelo autor. ORDEM DO DIA. Não houve. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Não houve. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente da Mesa Diretora da
Câmara, deu por encerrada a presente Sessão e convidou os senhores Vereadores para a
próxima Sessão Ordinária no horário regimental. Eu Helton Rodrigues Paes, Secretário da
Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré,
Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 23 de Março de 2015.
_______________________________

_______________________________

Ver. Roberval Edgar Medeiros Neves
Presidente da Câmara Municipal de Manicoré

Ver. Anderson Ferreira de Oliveira
1º Vice Presidente

________________________________

________________________________

Ver. Michel David Pinto Breves
2º Vice Presidente

Ver. Helton Rodrigues Paes
1º Secretario

_______________________________

_______________________________

Ver. Denilto Silva dos Santos
2º Secretario

Mario Ruy Lacerda de Freitas Jr.
Vereador

_______________________________

_______________________________

Ver. Emir Pedraça de França
Vereador

Ver. Manuel Sebastião P. de Medeiro
Vereador

_______________________________

_______________________________

Ver. Eldamiro das Neves Gomes
Vereador

Ver. Zulandio Evaristo da Cunha Galdino
Vereador

_____________________________

_____________________________

Ver. Markson Machado Barbosa
Vereador

Ver. Luzinei dos Santos Delgado
Vereador

___________________________________
Ver. Nara Nídia Bentes da Silva
Vereadora
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